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Plötusafn  
Sigurjóns

Fiskeldi í  
Noregi

Patreksfjörður 
112 dagurinn

Vinningstillagan um útsýnispall á Bolafjalli í Bolungavík er svo sannarlega út fyrir ystu brún. Bolungarvíkurkaupstaður stóð 
fyrir samkeppninni. Tillagan uppfyllir það markmið að gera útsýnisstaðinn á Bolafjalli að eftirsóknaverðum ferðamannastað á 
Vestfjörðum og þó víðar væri leitað segir í umsögn dómnefndar. Glæsileg tillaga sem vonandi verður að veruleika.

Út fyrir ystu brún

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla 
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ. 
Bjóðum alla viðskiptavini okkar velkomna



2   14. febrúar 2019

Gul Gata
skerpingehf.is          þjónusta við tré- og málmiðnað í 36 ár
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Carbide

25 milljarðar króna til vega-
framkvæmda á Vestfjörðum

Í tólf ára sam göngu á ætluninni 
2019- 2033 sem sam þykkt var 
á Al þingi í gær er veitt 25,4 

milljörðum króna til 9 fram kvæmda  
á Vest fjörðum sem sam tals leggja um 
118 km af nýjum vegum. 

Lang stærsti hlutinn af fjár-
veitingunni er á næstu fimm árum 
2019-23 eða um 17,2 milljarðar króna. 
Á næsta fimm ára tíma bili eru veittir 
6,3 milljarðar króna og 1,9 milljarður 
króna á síðasta fimm ára tíma bilinu. 

Hæsta fjár hæðin er 7,2 milljarðar 
króna til að ljúka Dýra fjarðar göngum. 
Þeim fylgja nærri 12 km nýr vegur. 
Síðan eru 6,7 milljarðar króna til Gufu-
dals veitar( lík lega um 20 km), þá 5,3 
milljarðar króna í nýjan 35 km veg um 
Dynjandis heiði og svo 4,4 milljarðar 

króna í 30 km veg frá Bíldu dals vegi 
upp á Dynjandis heiði.  Þessar fram-
kvæmdir eru  á næstu 5 árum nema 
2/3 af Dynjandis heiði sem verður á 
2. tíma bili og Bíldu dals vegurinn sem 
verður á 2. og 3. fimm ára tíma bili. 

Í Ísa fjarða djúpi eru 820 mkr til 
að gera 6,5 km veg um Hest fjörð og 
Seyðis fjörð, 120 mkr til að leggja 2 km 
veg um Hval látur. Þessar fram kvæmdir 
verða á næstu fimm árum. Þá verður 
nýr 12 km lagður um Veiði leysu háls 
og Litlu Kleif í Norður firði í Ár nes-
hreppi sem kostar 740 milljónir króna. 
Sú fram kvæmd skiptist á milli 1. og 2. 
fimm ára tíma bils, en við loka af greiðslu 
segir meiri hluti sam göngu nefndar að 
fram kvæmdinni verði flýtt án þess að 
séð verður hve mikið.

Landsréttur staðfesti frávísun

Lands réttur hefur með úr skurði 
8. febrúar stað fest niður stöðu 
Héraðs dóms Reykja víkur og 

vísað frá kröfum fyrir tækjanna Akur-
holts og Geit eyrar, sem eru veiði-
réttar hafar í Haf arðar á, á hendur 
Arnar laxi – stærsta fisk eldis fyrir-
tækisins hér á landi, Mat væla stofnun 
og Um hverfis stofnun. 

Endan leg niður staða dóm
stóla 

– Veiði réttar hafarnir höfðu krafist 
þess að starfs- og rekstrar leyfi Arnar-
lax í Arnar firði yrðu ó gilt. Arnar-

lax, sem er ASC vottað fyrir tæki, 
er stærsta fisk eldis fyrir tækið hér á 
landi. Lands réttur stað festi niður-
stöðu Héraðs dóms Reykja víkur frá 
18. janúar 2019 og vísaði kröfunum 
frá. Niður staða Lands réttar er endan-
leg niður staða dóm stóla, segir Kristín 
Edwald, hæsta réttar lög maður og 
einn af eig endum LEX lög manns-
stofu, sem flutti málið fyrir hönd 
Arnar lax. 

– Niður staðan byggir á því að 
veiði réttar hafarnir, sem kröfðust 
ó gildingar leyfa Arnar lax í Arnar-
firði, hefðu ekki lög varða hags muni 

af að fá dóm um kröfur sínar. 
– Til við bótar því að hafa þurft að 

greiða sinn eigin lög manns kostnað 
þurfa veiði réttar hafarnir einnig 
að greiða máls kostnað Arnar lax, 
Mat væla stofnunar og Um hverfis-
stofnunar, bæði fyrir héraðs dómi og 
Lands rétti. 

– Niður staða ís lenskra dóm stóla 
er því sú að veiði réttar hafarnir hafi 
ekki orðið fyrir tjóni af starf semi 
Arnar lax og að þeir hafi ekki sýnt 
fram á að starf semin skapaði hags-
munum þeirra sér staka hættu, að 
sögn Kristínar Edwald.

Verkalýðsfélag Vestfirðinga: 
sjálfkjörð í stjórn og trúnaðarráð

Á mánu daginn rann út fram-
boðs frestur til stjórnar og 
trúnaðar manna ráðs Verka-

lýðs fé lags Vest firðinga. Að eins barst 
eitt fram boð, frá trúnaðar ráði og 
varð listinn því sjálf jörinn. 

Finn bogi Svein björns son verður 
á fram for maður fé lagsins næstu tvö 
ár frá næsta aðal fundi að telja, en 
ahnn verðu væntan lega í maí. Vara-
for maður verðru Berg vin Ey þórs son. 
Gunn hildur Elías dóttir ritari og Kol-
brún Sverris dóttir gjald keri. Vara-
menn í stjórn verða Ari Sigur jóns son 
, Bryn hildur Bene dikts dóttir, Ómar 

Sigurðs son og Ólafur Baldurs son. 

Þá eiga sæti í stjórn for menn 
deilda og eru þeir: 

Mat væla og þjónustu deild 
Ís leifur B. Aðal steins son Þing eyri ( 

kemur inn sem vara for maður deildar 
þar sem Gunn hildur var kosin ritari 
fé lagsins) 

Opin ber deild starfs fólks 
sveita fé laga og ríkis stofnana 

Ingvar G. Samúels son Reyk hólum 

Verslunar og skrif stofu deild 
Margrét J. Birkis dóttir Ísa firði 

Iðnaðar og tækja deild 
Guð jón Kr. Harðar son Ísa firði 

Sjó manna deild 
Sæ var Gests son Ísa firði 
Í trúnaðar ráði eru 30 manns af 

öllu fé lags svæðinu sem eru Vest firðir 
að frá talinni Bolunga vík. 

Lítið gengur síðustu daga 
Finn bogi Svein björns son, for-

maður Verka lýðs fé lags Vest firðinga 
sagði í sam tali við Bæjarins besta í 
gær kvöldi um fram gang við ræðna 
um nýjan kjara samning að síðustu 10 
daga hefði lítið miðað á fram. Í dag er 
fyrir hugaður fundur með Sam tökum 
at vinnu lífsins og rætt verður um 
styttingu vinnu tíma og launa töflu. 

Finn bogi sagði að vel hefði hins 
vegar gengið í við ræðum um lag-
færingar á orða lagi kjara samninga 
og væri það nánast frá gengið mál. 
Þá væri í gangi við ræður aðila 
vinnu markaðarins við stjórn völd 
um keðju á byrgð og vinnuman-
sal svo og skatt eftir lit. Færa þyrfti 
eftir lits aðilum boð vald til að beita 
þvingunar að gerðum til að ná fram 
úr bótum.

Sunddeild sótti verðlaun á 
gullmóti KR í Laugardalslaug

Sund d eild Ung menna fé lags 
Bolunga víkur sendi 20 manna 
lið til keppni á gull móti KR, 

sem var haldið um helgina.  Kepp-
endur voru á aldrinum 10 – 14 ára. 
Sveina sveit fé lagsins náði öðru sæti 
bæði í 4 x 50 m skrið sundi og 4 x 
50 m fjór sundi.  Fimm Bol víkingar 
náðu lág mörkum til þátt töku í AMÍ 
mótinu sem verður í júní í Kefla vík. 

Þor steinn Más son og Hrund 
Karls dóttir voru bæði á nægð með 
árangurinn og ferðina þegar rætt 
var við þau. Tæp lega 500 sund-
menn mætti í Laugar dals laugina um 
helgina og kepptu á hinu ár lega Gull-
móti KR. Kepp endur komu frá Nes-
kaup stað, Akur eyri, Húsa vík, Dal vík, 
Bolunga vík, Akra nes og Reykja nes-
bæ. Alls voru slegin 14 Gull móts met 
þar af tvö í opnum flokki.

Auglýsing um skipulag í Ísafjarðarbæ

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti 20. 
desember 2018 nýtt deiliskipulag Sæborgar í 
Aðalvík. Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. 

Athugasemdir bárust og hefur þeim, sem 
gerðu athugasemdir, verið send umsögn 
sveitarstjórnar. Hægt er að kæra samþykkt 
sveitarstjórnar til úrskurðarnefndar umhverfis- 
og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður 
frá birtingu auglýsingar um gildistöku 
deiliskipulagsins í b-deild Stjórnartíðinda.

Skipulagsfulltrúi Ísafjarðarbæjar
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Við gleðjumst yfir því að viðskiptavinir okkar séu ánægðari.

Sjóvá er efst tryggingafélaga
í Íslensku ánægjuvoginni.

Útibú Ísafirði 440-2430

Umboðsmaður Hólmavík 455-5056
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Eftir mesta efna hags lega hrun á Ís landi í 
langan tíma með gjald þroti við skipta-
bankanna í októ ber 2008 hefur komið eitt 

allra mesta fram fara skeið lýð veldis tímans. 
Kjara samningarnir á vor dögum 2014 voru 

á hyggju efni þar sem al mennir kaup taxtar voru 
hækkaðir um lið lega 30% á samnings tímanum sem var innan við þrjú 
ár. Við venju legar að stæður í hvaða þjóð fé lagi sem er hefðu þessar 
launa hækkanir leitt af sér verð bólgu til þess að lækka launin aftur. 

Það gerðist ekki. Happ drættis vinningur þjóð fé lagsins var sprenging 
í ferða manna straum til landsins. Frá 2014 til 2017 þre faldaðist fjöldi er-
lendra ferða manna fór úr 780 þúsund manns í 2,2 milljónir. Þessu fylgdu 
nýjar tekjur inn í þjóðar búið upp á um það bil 200 milljarða króna á ári. 
Þessum tekjur hefur verið dreift um þjóð fé lagið og þær hafa gert það að 
verkum að það var til fyrir kaup hækkunum þegar til kom. Það varð ekki 
verð bólga, enda var inni stæða fyrir út gjöldunum. Þvert á móti gengi 
ís lensku krónunnar hefur staðið sterkt þessi ár, sem er kjara bót fyrir al-
mennt launa fólk. 

25% kaup máttar aukning frá 2014 til 2017 
Opin berar tölur Hag stofunnar sýna að kaup máttur launa óx um 25% 

á þessum árum. Það er fá heyrð raun hækkun launa á að eins þremur 
árum. Breytingin frá minnsta kaup mætti launa eftir hrun, sem var á 
árinu 2010, hefur verið enn meiri. Sú hækkun er hvorki meira né minna 
en 40%. 

Hag stofan birtir líka saman tekt um launin í raun veru legum tölum. 
heildar laun full vinnandi launa manna voru 706 þúsund krónur á 
mánuði á árinu 2017 og höfðu hækkað um 25% frá 2014. Hækkunin 
er 142 þúsund krónur á mánuði eða 1,7 milljón kr á ári. Það eru meiri 
peningar til ráð stöfunar sem því nemur fyrir hvern full vinnandi. 

Tölur yfir annað en heildar laun full vinnandi sýna svipaða þróun. 
Grunn laun hækkuðu líka um 25% og eins grunn laun þeirra sem eru 
í hluta starfi. Það bendir ekki til ó jafnrar dreifingar hins efna hags lega 
á vinnings. 

72% kaup máttar aukning frá 1989 
Ef litið er yfir lengra tíma bil þá má lesa það úr gögnum Hag stofunnar 

að kaup mátturinn hafi vaxið um 72% frá 1989 til 2017. Þá voru meðal-
launin 706 þúsund krónur á mánuði. Raunaukingin frá 1989 nema 
300 þúsund króna á mánuði af þessum 706 þúsund kr. Þetta er mikil 
breyting á 28 árum. Lífs kjörin hafa batnað sem þessu nemur. Það má 
vel færa rök fyrir því að yfir starfs ævi manns sem spannar 40 ár megi 
vænta þess að verð mæti launanna sé í lok starfs ævinnar tvö falt meira 
en við upp haf. Það þýðir ein fald lega að launa maðurinn getur veitt sér 
meira sem því nemur hvort heldur það er í stærð og í burði hús næðis, 
bíls eða ferða laga. 

Jöfnuður helst og lægst lág tekju hlut fall 
Meðal tal gefur góða mynd af heildar breytingunni en ekki endi lega af 

dreifingunni. Þess vegna þarf að skoða fleiri stærðir. Hag stofan greinir 
þetta og niður staðan er að hækkunin er nokkuð jöfn yfir tekju hópana. 
Þannig hækka heildar laun þeirra 25% sem hafa lægstu launin ívið meira 
en þeirra 25% sem hafa hæstu launin. Með öðrum orðum jöfnuðurinn 
hefur haldist og ei lítið minnkað. 

Gögn Hag stofunnar um þróun á dreifingu tekna sýna að jöfnuður 
teknanna 2016 er meiri en var 2010. Tölur fyrir 2017 liggja ekki fyrir. 
Þau gögn sýna líka að jöfnuðurinn 2016 er meiri á Ís landi en á öðrum 
Norður löndum og reyndar mestur meðal Evrópu ríkja. 

Þá eru til upp lýsingar um lág tekju hlut fall. Það er hlut fall fólk sem 
er undir lág tekju mörkum, en þau eru skil greind sem 60% af mið gildi 
ráð stöfunar tekna. Það hefur lækkað á Ís landi. Var 9,8% árið 2010 í botni 
efna hags á fallsins eftir hrunið, lækkaði í 7,9% árið 2014 og var 8,8% árið 
2016. Þetta er lang lægsta hlut fallið á Norður löndum. Hlut fallið fyrir 
Evrópu sam bands löndin er 17,3% árið 2016. 

Raun vextir lækka um 70% 
Eitt sem ræður miklu um lífs kjörin er verðið fyrir láns fé. Raun vextir 

voru 10% á níunda ára tugnum en eru nú komnir niður undir 3% og 
reyndar er hægt að fá líf eyris sjóðs lán með vöxtum undir 3%. Þetta hefur 
bætt lífs kjör launa mannsins ó trú lega mikið á þessum 30 árum. Þeir 
sem þurftu að reyna 25% kaup máttar skerðingu árið 1983 á eigin skinni 
muna enn eftir 10% raun vöxtunum, sem engin af sláttur var gefinn af. 

Á fram á sömu braut 
Fram undan eru kjara samningar sem marka stefnuna næstu árin. Það 

sem helst á að hafa í huga er að kaup máttur er al mennt hár, dreifing 
tekna er með því besta í Evrópu og fram farir í lífs kjörum síðustu 30 
ár, frá tíma móta samningunum 1990, Þjóðar sáttinni, er eins dæmi í sögu 
þjóðarinnar. Vissu lega er margt sem þarf að færa til betra vegar og dæmi 
um græðgi og óhóf valda ólgu í þjóð fé laginu. Því þarf að bregðast við 
en varast að spilla þeim árangri sem náðst hefur. Það gagnast engum og 
allra síst launa fólki.

LEIÐARI
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á  
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Lífskjarabati síðustu ár með fádæmum 
árangur Þjóðarsáttarinnar

Kristinn H. Gunnarsson

Vestfirska vísanhornið
Þátturinn hefst á vísnabréfi frá 

Indriða á Skjaldfönn. 
Vinur minn úr hægrasta 

hægrinu, því nefndur hér HH, kvartaði 
við mig yfir ó sann girni og ljótum 
munn söfuði og jafn vel níð vísum um 
fjár mála ráð herra sem hefði þó ekkert 
til saka unnið, annað en gera sitt besta 
til að fjölga vel stæðu fólki. Sem væri jú 
hið besta mál því þá hrataði meira af 
brauð mylsnu , jafn vel heilu molarnir, 
út af borðinu til þeirra sem undir því 
væru. Þð væri líka fjarri lagi að tapast 
hefðu 130 milljarðar króna vegna Eng-
eyinga og það hefði þá mest verið fjár-
munir líf eyris sjóðanna sem ættu hvort 
eð er allt of mikla peninga. 

Síðan sagði HH að næst á eftir 
Davíð væri Bjarni sann orðasti og 
heiðar legasti maður sem hann þekkti 
og fór fram á sann gjarnari með ferð á 
honum. Og hvað gerir maður ekki fyrir 
vini sína? 

Hér á okkar Ísa storð 
oft er skreipt á hjarni. 
Segi tæpast ó satt orð 
eðal mennið Bjarni. 

Drengur bæði dag og nótt 
dyggðum förgum þjónar. 
Þó hart að onum hafi sótt 
hæl bítar og dónar. 

Í Morgun blaðinu fyrir nokkru og 
í lengri gerð í net út gáfu þess, er grein 
eftir Viðar Hreins son, heim speking 
og rit höfund, sem nefnist glap ræðið 
í Ó feigs firði og ætti að vera skyldu-
lesning sér stak lega fyrir okkur Vest-
firðinga. Hann rekur þar sögu Alterna, 
sem áður var Magma Ener gy, hið al-
ræmda skúffu fyrir tæki í Sví þjóð og 
virkjunar á form þess í Ó feigs firði. Þar 
skal valtrað yfir ör sam fé lagið, raskað 
náttúru fari þar ó tæpi lega í gróða skyni 
og koma þannig í veg fyrir að sam fé-
lagið þróist á eigin for sendum. Virkjun 
styrki í litlu sem engu bú setu í Ár nes-

hreppi. Orkan þaðan færi ekki til okkar 
Vest firðinga og til þess væru smærri 
virkjanir hér við innan vert Djúp mikið 
heppi legri kostur. 

Auð valds heimskan hjarta köld 
hún er mann kyns byrði 
en hefur til þess veg og völd 
að virkja í Ó feigs firði. 

Undan farið höfum við séð á 
netinu aug lýsingar kostaðar af fyrr-
nefndu Alterna þar sem sveitar-
stjórnarpótentátar hér við Djúp kalla 
eftir Hvalár virkjun. Þetta er bara beint 
fram hald af því þegar Vestur verk bauð 
Ár nes hrepps búum vega bætur, þrífasa-
r af magn, ljós leiðara og málningu á 
skóla húsið ef þeir féllu fram og til bæðu 
virkjunar guðinn. 

Í Gyðinga landi Júdea til fjárins var 
frekur 

fann svo til iðrunar, hann væri 
dauða sekur. 

Á Vest fjörðum ýmsa arft aka hans 
nú þekki 

elsku Guð, viltu passa að þeir hengi 
sig ekki. 

Geir Þor steins son, heiðurs for seti 
KSÍ og Mið flokks maður fannst sú 
fremd ekki nóg. For seti sam bandsins 
vildi hann aftur verða og ekkert múður. 

Harla lítið Geir er glaður 
gæfan sýndi ei fylgi spekt. 
Þarna steyptist Mið flokks maður 
mikið var það dá sam legt. 

Nú blasir við og er al talað að Mið-
flokkurinn verði fjórða hjólið undir 
ríkis stjórnar vagninum. 

Stjórnar ekki batnar bíllinn 
bætist þar við Kaustur skríllinn. 
Senn mun eiga sætis von 
Sig mundur Davíð Gunn laugs son. 
Nú stunda for sætis- og fjár mála ráð-

herra grjót kast úr sínum gler húsum 
vegna 82% launa hækkunar Lands-

banka stjórans en eru sjálf núbúin að 
hygla sér og þing mönnum ó heyri-
legum launa hækkunum á samt að-
stoðar manna hóp og mokað er fjár-
munum í flokkana, allt er þetta talið 
um 600 milljónir króna, og alls ekki má 
auka skatt af þessum tekjum. 

Stjórn völd þjóðar ljá mér leiða. 
Lítil magnann svelta í hel. 
En yfir ríkis bubba breiða 
bóm ull svo þeim farnist vel. 

Hag yrðingurinn Jón Atli Ját varðs-
son, Reyk hólum dró saman at burðar-
rásina undan farið í sam göngu málum 
á Al þingi og vendingar sem leiddu af 
Klaustursumblinu. 

Klausturlífið á sér enn
undur snúnar hliðar.
Ganga björg í brattir menn
með bægsli sín til hliðar.

Nefndarskipan nýstárleg
og nýtist vegabótum.
Samkenndin þó soldið treg
og sullast undan fótum.

Ríkisstjórnin reisir tjöld
rétt til einnar nætur.
Virðast ráðleg vegagjöld
í varanlegar bætur.

Klausturlífið klassa tjón
og krefst því góðrar fórnar.
Fengu að láni formann Jón
úr faðmi ríkisstjórnar.

Nefndin orðin nokkuð treg
og nár er klárinn brúni.
Loforð um að leggja veg
lendir út á túni.

Látum hér staðar numið þó með 
þeirri frómu ósk að fram farir í vega-
máum lands manna lendi ekki út a túni 
eins og Jón Atli sér fyrir sér að geti 
orðið raunin. 

Kristinn H. Gunnars son.

Lýðháskólinn: 
Sjálfseignarstofnun um nemendagarða

Aðal fundur Lýð há skólans á 
Flat eyri var haldinn á laugar-
daginn. Stjórninn var endur-

kjörinn með einni breytingu þar sem 
Daný Arnalds gekk ur stjórninni og 
tók sæti í vara stjórn. Hennar sæti 
tók Vig dís Er lings dóttir. Aðrir í 
stjórninni eru Runólfur Ágústs son, 
for maður, Óttar Guð jóns son, gjald-
keri, Ívar Kristjáns son og Þór dís Sif 
Sigurðar dóttir. 

Helsta mál fundarins sneri að hús-
næðis málum. Sam þykkt var að stofna 
sjálfs eignar stofnun um nem enda-
garða. Fast eignir ríkisins hafa aug lýst 
til sölu hús næði heilsu gæslunnar á 
Flat eyri sem er um 300 fer metrar að 
stærð og er á tveimur hæðum. Ísa-
fjarðar bær á 15% af hús næðinu og 
hefur hug á að kaupa hlut ríksins.  
Á formin lúta að því að Lýð há skólinn 
kaupi hús næðið svo af sveitar fé laginu 
og að sjálfs eignar stofnunin eigi það 

og reki. Þar verði síðan hús næði 
fyrir nem endur. Runólfur Ágústs-
son,stjórnar for maður segir að þar 
yrðu væntan lega 10 – 12 her bergi. 
Tekin yrðu lán til að kaupa húns æðið 
og gera nauð syn legar breytingar sem 
yrði svo endur greitt með gjöldum 
nem enda. 

Að sögn Runólfs eru um 30 nem-
endur við skólann. Búist er við því að 
þeim gæti fjölgað um 10 í haust.
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Verkfæri og festingar

Mikið úrval af öryggisvörum

Nú fástSnickers vinnuföt í 
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Plötusafn Sigurjóns Samúelssonar á Hrafnabjörgum sýning í Þjóðarbókhlöðu opnuð 6. febrúar 2019

Bóndinn á Hrafnabjörgum

Sigur jón Samúels son var bóndi 
á Hrafna björgum í Ísa fjarðar-
djúpi. Hann fæddist á Hrafna-

björgum 6. febrúar 1936 og lést 4. 
ágúst 2017. Sigur jón var elsta barn 
hjónanna Samúels G. Guð munds sonar, 

bónda á Hrafna björgum, og Hildar 
Hjalta dóttur hús freyju og ljós móður 
á Hrafna björgum. Sigur jón, sem ólst 
upp í stórum syst kina hópi á Hrafna-
björgum, fór nokkuð ungur að árum 
til sjós. Gjarnan hefði hann kosið að 

eigin sögn, að gera sjó mennskuna 
að ævi starfi og þá helst sem vél stjóri. 
En ör lögin buðu Sigur jóni ekki upp á 
nám vél fræðum; þegar faðir hans lést, 
langt fyrir aldur fram, réttu þau honum 
hins vegar hlut verk bóndans á Hrafna-

björgum til næstu rúm lega fimm tíu 
ára. Á hugi Sigur jóns og þekking á 
vélum nýttist þó bæði honum sjálfum 
og ná grönnum hans oft og vel í bú-
skapnum. 

Sigur jón Samúels son 
Sigur jón ólst upp við hefð bundin 

sveita störf auk starfa á jarð vinnu-
tækjum búnaðar fé laga Ögur- og 
Reykja fjarðar hreppa, aðal lega við tún-
ræktun og vega gerð. Sigur jón stundaði 
einnig sjó mennsku um nokkurra ára 
skeið á ver tíðum, aðal lega frá Grinda-
vík. Lengst af sem 2. vél stjóri á vél-
bátnum Guð jóni Einars syni. Sigur jón 
tók við búi á Hrafna björgum eftir lát 
föður síns árið 1958 og bjó þar alla tíð 
síðan. Framan af með sauð fé og kýr en 
seinni árin ein göngu sauð fé. Sigur jón 
var for maður Veiði fé lags Laug dælinga 
um ára tuga skeið, sat í hrepps nefnd 
Ögur hrepps og síðar Súða víkur hrepps 
um ára bil. Hann var auk þess for maður 
búnaðar fé lags Ögur hrepps um tíma 
og í stjórn Ræktunar sam bands Ögur- 
og Reykja fjarðar hrepps. Sigur jón las 
mikið og hafði sér stakt dá læti á bókum 
Hall dórs Lax ness.Hann mat þjóð-
legan fróð leik mikils og kunni einnig 
reiðinnar býsn af ýmiss konar vísum og 
skemmti legum sögum af mönnum og 
mál efnum og hafði gaman af að segja 
frá. Synir Sigur jóns eru Samúel Guð-
mundur (f. 1966), vél stjóri í Reykja vík 
og Kristinn Þor bergur (f. 1968), vöru-
flutninga bíl stjóri í Kanada. 

Plötu safnarinn 
Sigur jón byrjaði að safna plötum 

eftir 1950, þá um fermingu, ís lenskum 
söng plötum og harmoníku plötum sem 
sumar voru frá því skömmu eftir alda-
mót og að sjálf sögðu 78 snúninga. Í 
safni Sigur jóns er elsta og jafn framt 
fyrsta ís lenska harmoníku hljóm platan 
sem kom út, upp taka Jóhanns Jóseps-
sonar frá Ormar slóni, 78 snúninga 
plata hljóð rituð 1933. Sigur jón átti allar 
söng plötur með Einari Kristjáns syni, 
Stefáni Ís landi, allt upp runa legar upp-
tökur og báðar plötur Einars Hjalte sted 
sem teknar voru upp í New York 1916. 
Plöturnar keypti hann á forn sölum í 
Reykja vík, t.d. á Grettis götunni og í 
kjallara Fálkans meðan það var hægt, 
og víðar. Forn sölur voru Sigur jóni tals-
verð bú bót í gegnum árin og kynni af 
öðrum söfnurum leiddu jafn framt til 
plötu skipta. Þegar Sigur jón var eitt sinn 
inntur eftir því hvert rekja mætti á huga-
málið, svaraði hann því til að grammó-
fónn hafi verið til á bænum á æsku-
árum sínum þó að út varp kæmi ekki 
í sveitina fyrr en árið 1944. Nokkrar 
plötur voru til, m.a. með söngvurunum 
Sigurði Skag fi eld og Hreini Páls syni 
og harmoniku snillingunum Gellin og 

Borgst röm, sem voru í miklu upp á-
haldi hjá safnaranum. 

Plöturnar og  
geisla diska út gáfan 

Plötur Sigur jóns voru orðnar yfir 
7000 talsins, flest allar heil legar og vel 
með farnar. Sigur jóni fannst aftur-
hvarf að fara úr 78 snúninga plötum 
yfir í 45 og síðar 33 snúninga plötur: 
„78 snúninga plöturnar voru gerðar 
úr hertu gúmmíi sem virðist endingar-
betra en výnillinn og ekki eins við-
kvæmt fyrir brestum og hann. Það á svo 
eftir að koma á daginn hvernig geisla-
diskarnir koma til með að endast.“ 

Sigur jón safnaði lögum af 78 
snúninga plötunum sínum yfir á geisla-
diska og gaf út í tak mörkuðu upp lagi. 
Á 78 snúninga plötunum voru oft 2-6 
lög á hverri plötu, en Sigur jón safnaði 
saman efni eftir lista mennina og 
flokkaði saman. Hann gróf upp myndir 
og skrifaði texta um lista mennnina til 
út gáfunnar. Þetta var metnaðar full út-
gáfa þó að eins væri gefið út í fáum ein-
tökum. Hann skráði kata lóg númerin á 
út gáfunum SS 001 og var kominn upp í 
SS 027. Á meðal þeirra sem hann gaf út 
voru Sigurður Skag fi eld, Einar Markan, 
Eggert Stefáns son, Rík harður Jóns son, 
Marz-bræður og Ingi björg Þor bergs. 

Plötu snúðurinn 
Sigur jón var tíu ára gamall þegar 

honum var gefin fyrsta nýja hljóm-
platan með Gunnari Óskars syni, 
barna stjörnu þess tíma. Á ung lings-
árunum fór pilturinn svo á sjóinn og gat 
fjár magnað frekari plötu kaup auk þess 
sem hann vann fyrir sér sem diskó-
tekari á dans leikjum við Ísa fjarðar-
djúp og spilaði þá gjarnan blandaða 
músík fyrir alla aldurs hópa. Sigur-
jón átti jafnan nýjustu plöturnar með 
dans músík sam tímans og tók að sér 
plötu snúða störf á dans leikjum vítt um 
sveitir og blandaði þá saman gömlu og 
nýju dönsunum. Þegar Sigur jón var eitt 
sinn spurður hvort tón listar á huganum 
hafi ekki fylgt hljóð færa leikur, þver-
tók hann fyrir að hafa komið ná lægt 
hljóð færum sjálfur ef undan væri skilið 
smágutl á nikku hér í eina tíð. „En ég 
lærði ungur að spila á grammó fón,“ 
svarar hann að bragði. „Ég er heldur 
ekki í neinum vand ræðum með að 
finna það sem mig langar til að hlusta á 
hverju sinni því ég hef raðað plötunum 
upp eftir á kveðnu kerfi.“ 

Plötu safnið og  
hljóm flutnings tækin 

Gríðar stórt plötu safn Sigur jóns 
inni hélt m.a. nánast allar ís lenskar 78 
snúninga plötur sem gefnar voru út. 
Sigur jón vildi að plötu safnið sitt færi 
á safn. Hann sagði í við tali að ekki 
væri mikið leitað til sín varðandi fá-
gæt plötu ein tök þótt það kæmi stöku 
sinnum fyrir. „Óska staðan væri að 
plöturnar yrðu varð veittar á safni þar 
sem al menningur gæti haft not af því. 
Sjálfar plöturnar yrðu vita skuld ekki 
til út láns, en hægt væri að hugsa sér að 
fólk gæti fengið að hlusta á tón listina 
innan veggja safnsins og fengið jafn-
vel af rit af því sem það vildi. Það er 
ekki vinnandi vegur að hafa þetta allt í 
heima húsi þar sem það bæði tekur allt-
of mikið pláss og ryk fellur.“ 

Auk hljóm platnanna átti Sigur jón 
úr val af hljóm flutnings tækjum, allt 
frá gömlum grammó fónum upp í nú-
tíma græjur. Elsti grammó fónninn í 
safni hans er frá árinu 1914 og er svo-
kallaður His Master's Voice trektar-
fónn, sem enn getur spilað. Hann átti 
líka vax hólka tæki, en þau eru mjög fá-
gæt. Á huga málinu fylgdi svo söfnun á 
fróð leik um tón list og tón listar menn.

„Sigurjón 
byrjaði að 

safna plötum 
eftir 1950, þá 
um fermingu, 
íslenskum 
söngplötum og 
harmoníkuplötum 
sem sumar voru 
frá því skömmu 
eftir aldamót og 
að sjálfsögðu 78 
snúninga.

Við framleiðum lausnir
Sími 577 6700  /  islandshus@islandshus.is  / www.islandshus.is

GLÁMUR

Dvergurinn  Glámur, er 35cm á hæð 

og vegur 65 kg. Hann er sérhannaður 

sem undirstaða undir umferðaskilti með 

innsteyptri festingu fyrir 2" rör.

Dvergarnir R

Öflugur skiltasteinn  
með gegnumgangandi röri
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Með Punktum og peningum getur þú nýtt Vildarpunkta Icelandair upp í hvaða flug sem er.  
Líttu inn á vefinn okkar og lækkaðu verðið á ferðinni þinni.

Settu punktinn  
yfir fríið
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Fyrirlestur á málþingi um 
mögulegt fiskeldi í Eyjafirði

Í Noregi eru 1100 leyfi fyrir eldi 
á laxi í sjó. Á hverjum tíma 
eru 500 til 700 þessara svæða 

með lax í sjó. Þessi mikli fjöldi leyfa 
dreyfist til tölu lega jafnt eftir vestur 
strönd Noregs en þó má segja að leyfi 
séu flest í Nord land, Hor da land og 
Möre og Roms dal. Fæst eru leyfin við 
suður ströndina enda hita stig sjávar 
of hátt fyrir eldi. 

Lax eldi í Noregi hefur þróast mjög 
hratt – búnaður hefur stór batnað og 
tækni sem notuð er við eldi er mjög 
frá brugðin því sem var þegar fyrstu 
til raunir voru gerðar með eldi á laxi 
í sjó. Það sem hefur þó ekki breyst 
er að ýmsar náttúru legar hættur eru 
enn til staðar. Hér er átt við veður 
og á stand sjávar – hita og strauma, 
lagnaðar ís og af rán. 

Stærsta ógn við lax eldi er laxalúsin 

– lítið krabba dýr sem er náttúru legt 
í um hverfinu og því ó mögu legt að 
losna við að fullu. Þessi skað valdur 
legst á lax fiska og getur valdið gríðar-
legum skaða og á endanum dauða. 
Lúsin hefur til tölu lega flókinn lífs-
feril með 10 mis munandi þroska stig. 
Það er á þriðja þroska stiginu sem 
lúsin sest á laxinn og hefst handa 
við að sjúga blóð með til heyrandi 
skemmdum. Norsk yfir völd á kváðu 
með till liti til vel ferð laxins í huga að 
fisk eldis aðilar yrðu að fylgjast náið 
með þróun (fjölda) lúsa á laxi í eldi 
– og var á kveðið að fjöldi full þroska 
kven dýra mætti ekki verða fleiri en 
0,5 að meðal tali og allt skyldi gert til 
að ná þessu mark miði – að fjöldi lúsa 
væri mjög lágur. 

Eldis aðilar þurfa því að telja 
reglu lega, í hverri viku þegar hita stig 

sjávar er hærra en 10 gráður, en aðra 
hverja viku þegar hita stig er á bilinu 
4-10 gráður. Á valt skal telja í helming 
sjó kvía á hverju svæði til að fá sem 
besta mynd af stöðunni. Ef kvíar 
eru þrjár eða færri skal telja í öllum 
kvíum. Við talningu er auð vitað 
mikil vægt að fiskar séu taldir handa-
hófs kennt svo að sem best gögn fáis 
úr talningu. Ýmsir hafa verið til að 
gagn rýna þessar ströngu kröfur um 
fjölda lúsa og sagt að í náttúrunni sé 
staðan allt önnur – en engu að síður 
er þetta niður staðan og henni er 
fylgt. Hér skiptir því miklu að eftir-

lit sé gott og góð sam vinna sé á milli 
eldis aðila og yfir valda varðandi skil á 
lúsa gögnum svo að vel megi fylgjast 
með stöðu mála. 

Getum við gert ráð fyrir að 
laxalúsin verði vanda mál á 
Ís landi? 

Ef ég á að svara fyrst spurningunni 
hvort laxalús geti orðið stórt vanda-
mál á Ís landi þá er auð vitað svarið 
það að slík hætta er fyrir hendi. Þó er 
það svo að lífs ferill lúsarinnar er vel 
þekktur og hún vex mjög hægt þegar 
hita stig sjávar er eins lágt og þekkt 

er á Ís landi. Eldi er ekki stundað við 
suður strönd landsins þar sem hiti 
sjávar er hæstur og því má gera ráð 
fyrir að við munum ekki sjá sam-
bæri legt á stand eins og getur skapast 
þar sem eldi er mikið og hiti sjávar 
hár. Það er hins vegar alveg ljóst að 
laxalúsin er lúmsk og ekki skal draga 
úr þeirri hættu sem getur skapast 
við lúsafar aldur. Hita stig sjávar við 
strendur landsins vinnur hins vegar 
með eldis aðilum og það er já kvætt. 

Í Noregi hefur gríðar legum fjár-
munum verið varið í bar áttunni við 
laxalúsina. Bara í ár mun rann sóknar-

Dr. Þorleifur Ágústsson og dr. Anna G. Edvardsdóttir.
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Minnipokamenn á Vestfjörðum

Inn flytjandi frá Austur löndum var 
farinn að að lagast sam fé laginu á Vest-
fjörðum. Hann var kominn með 

vinnu og naut þess að fá út borgað um hver 
mánaðar mót. Það var samt eitt, sem hann 
botnaði ekki alveg í og það voru allar þessar 
tölur á launa seðlinum. Hvernig stóð á því 
að út borguð laun voru alltaf svona miklu 
lægri en heildar launin? Vinnu fé lagarnir út-
skýrðu fyrir honum að þetta væri frá dráttur, 
hann borgaði í líf eyris sjóð til að fá eftir laun 
og svo væri það skattarnir, sem notaðir 
væru til að hafa skóla, heilsu gæslu og vegi. 
Inn flytjandinn kinkaði kolli. Þetta virtist 
vera skyn sam legt. Svo spurði hann vinnu-
fé lagana: “Ef þið borga skatta af hverju þið 
ekki fá mal bik eins og aðrir?” Því gat enginn 
svarað. 

Fólk borgar skatt til ríkisins og út svar til 
sveitar fé lagsins. Og síðan er fjöldinn allur 
af ó beinum sköttum og gjöldum. Fé þetta 
á að vera til að tryggja fólki sam fé lags lega 
þjónustu eins og nám, heilsu gæslu og sam-
göngur. En hvað um sam fé lög, sem hafa 
ekkert af þessu? Er eitt hvað rétt læti í að þau 
greiði skatta ef þau hafa ekki sama að gang og 
aðrir lands menn að þessum sam eigin legu 
gæðum? Aug ljós lega ekki, því að í lýð ræðis-
þjóð fé lagi hlýtur það að vera grund vallar-
at riði að allir þegnar landsins sitji við sama 
borð þegar kemur að réttindum og sam fé-
lags þjónustu. Allt annað er rang læti. 

Á Ís landi er til sam fé lag, sem býr ekki við 
þessi sjálf sögðu mann réttindi. Þetta er sam-
fé lagið Ár nes hreppur á Ströndum. Það er 
eina sam fé lagið á landinu, sem ekki er í vega-
sam bandi við önnur sam fé lög yfir veturinn. 

Á meðan allir aðrir lands menn geta ekið á 
sínum einka bíl til að hitta tann lækninn og 
versla í stór markaði þá þurfa í búar í Ár nes-
hreppi að fljúga yfir veturinn. Þeir hafa orðið 
að láta í minni pokann og sætta sig við að 
sökum fá mennis þá eigi þeir ekki sama rétt 
og aðrir. 

Í Bítinu á Bylgjunni var verið að ræða 
um fréttir vikunnar. Og talið barst að veg-
gjöldum, sem nú á að leggja á lands menn. 
Stór söngvarinn Kristján Jóhanns son var 
einn við mælanda og hann svaraði að bragði 
að honum fyndist það rang látt að Vest-
firðingar greiddu veg gjöld því þeir væru 
enn að aka á malar vegum, þeir væru ekki 
enn komnir inn í 21. öldina. Þetta er alveg 
rétt hjá Kristjáni. Hér á Vest fjörðum eru 
byggðir enn tengdar saman með malar-
vegum. Og á tveimur stöðum er ekki mokað 
yfir há veturinn. Leiðin milli Ísa fjarðar og 
Vestur byggðar liggur um Dynjandis heiði 
og sá vegur er ekki opinn yfir vetrar tímann. 
Vega gerðin mokar ekki snjó af þeim vegi yfir 
vetrar mánuðina, - ekki fremur en leiðinni 
milli Ár ness og Hólma víkur er haldið 
opinni. Þegar kemur að vega málum þá eru 
Vest firðingar minni poka menn. 

Greinar höfundur fagnar sex tíu ára af-
mæli á þessu ári. Hann man það þegar hann 
fór sem drengur með for eldrum sínum í 
ferða lög um Vest firði á Volkswa gen bjöllu 
með tjaldið á toppinum. Hálfri öld síðar 
ekur hann um þessa sömu vegi. Hjalla háls, 
Dynjandis heiði, Þorska fjarðar heiði og leiðin 
í Ár nes hrepp, þar sem afi fæddist, allir þessir 
vegir eru ná kvæm lega eins og þeir voru í 
gamla daga. Þarna eru sömu beygjurnar, 

sömu holurnar 
og pollarnir. 
Tíminn hefur 
staðið í stað á 
þessum vegum. 
Það er í raun 
nostalgísk upp-
lifun að aka 
þessa vegi því 
ó sjálf rátt rifjast upp löngu liðinn tími þegar 
lítill strákur klessti nefið sitt að bíl rúðunni og 
horfði út. Allt er eins og forðum daga. 

Stundum hvarflar það að greinar höfundi 
að í þessu kunni að liggja sóknar færi fyrir 
Vest firðinga. Væri hægt að aug lýsa Vest firði 
upp fyrir ferða menn með því að segja: Aktu 
um Vest firði og upp lifðu á eigin skinni al-
vöru malar vegi frá miðri 20. öld. Upp lifunin 
er ein stök! 

Vest firðingar eru minni poka menn. Þeir 
borga skatta og sætta sig við það að stór hluti 
fjárins endi fyrir sunnan. Þeir sætta sig við 
að byggðir á Vest fjörðum séu ekki í vega sam-
bandi yfir vetrar tímann. Þeir sætta sig við að 
þurfa að sækja alla þjónustu sér fræði lækna 
til höfuð borgarinnar. 

Fyrir suð vestan Vest firði er eitt stórt land. 
Þar gerðist það fyrir einum þremur öldum 
síðan að í búarnir neituðu að borga skatta 
vegna þess að þeir áttu ekki full trúa á enska 
þinginu. Þeir neituðu að láta í minni pokann 
og gerðu upp reisn. En lík lega eru Vest-
firðingar of kristnir til að láta sér detta slíkt 
í hug. Hér lifa menn í anda Fjall ræðunnar: 
Ef ein hver slær þig á vinstri kinnina þá bjóð 
fram hina kinnina! 

Magnús Er lings son

sjóður sem fjár magnaður er með 
gjöldum á lax eldis iðnaðinn í Noregi 
eyða um 64 milljónum norskra króna 
í að fjár magna nýjungar og þróun í 
bar áttunni við laxalúsina. Þessi upp-
hæð er há – og sem segir jú til um 
vandann. Þetta segir jú enn fremur til 
um að óskað er eftir ný sköpun, nýrri 
hugsun en ekki bara leitað til opin-
berra stofnana svo sem Haf ró þeirra 
norð manna til að finna lausnir. Þetta 
er gríðar lega mikil vægur púnktur í 
ljósi þess að ein stofnun getur ekki 
haft á eigin vegum alla þá þekkingu 
sem krafist er til að stunda rann-
sóknir og eftir lit. 

En hvað er að gerast í 
þróuninni gegn laxalús? 

Til langs tíma hafa lyf af ýmsu tagi 
verið notuð í bar áttunni – en tími 
þeirra er að mestu liðinn og notkun 
hefur minnkað gríðar lega. Sem betur 
fer fyrir náttúruna og fiskinn sjálfan. 
Í staðinn hefur spjótunum verið beint 
að þróun eldis búnaðar sem tekur á 
þessum vanda auk þess sem bæði 
náttúru legar og mekanískar að ferðir 
hafa verið notaðar í bar áttunni. 

Við ís lendingar þekkjum vel 
Hrogn kelsi og höfum um aldir nýtt 
til mann eldis. Í ljós kom að þessi 
skemmti legi fiskur er ansi dug legur 
við að éta lús og því hefur skapast 
tölu verður iðnaður við eldi á þessum 
fiski sem svo er settur í kvíarnar til 
að aflúsa laxinn. Síðar hefur reyndar 
komið í ljós að ekki eru allir fiskarnir 
dug legir við átið og því er Hrogn kelsi 
ekki lausn vandans einn og sér. Aðrar 
tegundir hafa verið notaðar og sem 
eru okkur ís lendingum framandi, svo 
sem Bergsnapi – en saman vinna þeir 
mikla vinnu og eru notaðir af flestum 
eldis aðilum. 

Eldis búnaður er stöðugt í þróun 
og mikið er í lagt við þróun búnaðar 
sem tekur á lúsa vandanum. Bæði er 
um sökkvan legar kvíar að ræða – sem 
hægt er að sökkva niður fyrir efstu 10 
metrana þar sem lúsin er til staðar. 
Sökkvan legar kvíar hafa þann ann-
marka að laxinn líkt og flestir fiskar 
þarf að komast upp á yfir borðið til að 
sækja sér loft í sund magann – en hann 
er nauð syn legur svo að fiskurinn 
haldi flot eigin leikum sínum – sökkvi 
ekki bara til botns. Þetta hefur verið 
leyst með því annars vegar að flytja 
loft niður í kvíarnar eða gefa fiskinum 

að gang að yfir borðinum með þröngu 
röri - en þá lærir fiskurinn að sækja 
sér loft og lofa slíkar kvíar góðu. 

Eins hefur þróun á „lúsa pilsi“ 
reynst vel – en þá er þéttur dúkur 
utan um kví sem ekki hleypir lús í 
gegn en þó getur sjór borist í gegn og 
fiskurinn þrífst vel 

Kannski má segja að tækninni 
hafi fleytt hvað mest fram við þróun 
svo kallaðra „hálf lokaðra kvía“ – en 
það eru kvíar sem eru í raun fljótandi 
fiska búr. Hálfl okaðar eru þær kallaðar 
sökum þess að dæla þarf inn sjó og 
sem gert er af um 30 m dýpi – bæði 
til að fá sjó sem er laus við laxalús og 
eins til að fá stöðugt hitasti sem er 
mikil vægt til að stjórna vaxtar hraða 
fisksins. Í þessum kvíum er því nauð-
syn að stjórna súr efnis magni en ekki 
síst að losa úr gangs efni sem valdið 
geta eitrun – svo sem kol tví sýringi 
og köfnunar efni. Til rauna eldi með 
þessum búnaði hefur reynst vel og 
fiskurinn er heil brigður og fal legur. 
Þetta eru já kvæðar fréttir og undir-
strikar það að fisk eldis iðnaðinum er 
um hugað um að ná árangri og vinna 
í sátt við um hverfið. Nú þegar hefur 
fyrir tæki sem þróar eina tegund af 
þessum búnaði sótt um leyfi til eldis 
í Eyja firði. 

Það sem er þó til um hugsunar 
er að mikið af þeirri þróun sem er á 
eldis búnaði hefur það að mark miði 
að berjast gegn laxalúsinni. Ekki eru 
allar þessar kvíar þannig úr garði 
gerðar að hægt sé að hirða upp úr-
gang – skit og fóður leyfar. Hér er um 
mjög á huga verðan púnkt að ræða í 
ljósi þess að ef fisk eldi er unnið skv. 
Ítrustu kröfum þá á það ekki að valda 
skaða á um hverfinu. Fisk eldi er að 
mörgu leyti ekki frá brugðinn land-
búnaði – bóndinn ber virðingu fyrir 
um hverfi sínu og veit að ef hann 
vinnur ekki í sátt við um hverfið 
þá mun hann ekki geta selt af urðir 
sínar og á sér ekki fram tíð. Fisk eldi í 
Noregi skiptir þjóðar búið gríðar legu 
máli – að skapar at vinnu í strjál býlu 
landi og mögu leika fyrir ungt fólk til 
að taka þátt í að byggja sér fram tíð. 

Lykillinn að vel heppnuðu eldi er 
því að vinna í sátt við um hverfið og 
sam fé lagið. 

dr. Þor leifur Ágústs son 
Erindi flutt á ráð stefnu á Akur eyri 

um fisk eldi í Eyja firði
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i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Walk-in N
Öryggi og vellíðan

Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í 
mörgun stærðum og litum. 
Sturtuveggur með væng, 
8mm hert öryggisgler.

F. 17. nóvember 1896 
Bakka Hjarðar dal Dýra-
firði. D. 1. septem ber 1981. 

Önd vegis verk: Brjóst myndir af 
Syg tryggi Gunn laugs syni og 
Einari Bene dikts syni, Seyð-

tún í búðar hús með vinnu stofu í Hvera-
gerði. 

Saga Dýr firðingsins Kristins Péturs-
sonar er eins og ein af sögum Charles 
Dic kens þar sem hinir fá tæku ná 
ekki bara að lifa heldur og brjóstast 
til mennta og frama. Allt þetta á við 
Kristinn þó árin hafi fennt allt of mikið 
yfir hans merku lista verk. Hann var án 
efa einn af á hrifa mestu lista mönnum 
síðustu aldar, á vallt leitandi og rann-
sakandi í list sinni. 

Kvalist upp 
Eins og ein hver Ó liver Twist er 

Kristinn orðinn munaðar laus 6 ára 
snáði. Er þá komið í fóstur á Næfra-
nesi og má sann lega segja að þar hafi 
hann kvalist upp frekar en alist. Til að 
bæta á harminn hófst hrina veikinda 
fyrst kirtla veiki þar á eftir berklar sem 
hann fékk í bakið og varð bak veikur 
upp frá því. Huggun sína sótti hann í 
bækur sem hann hafði frjáls af not af 
hjá góðum ná granna nefni lega Sig hvati 
Gríms syni á Höfða. Gott ef Hvati hafi 
ekki einnig átt þátt í því að koma pilti 
í skóla hjá Sig tryggi Gunn laugs syni á 
Núpi 1914. Seinna átti Kristinn eftir að 
gera brjóst mynd af læri meistaranum 
á Núpi sem nem endur færðu skóla-
manninum á 70 ára af mæli hans. 

Þrátt fyrir allt mót lætið og fá-
tæktina brýst hann á fram til mennta 
og út skrifast úr Kennara skólanum í 
borginni árið 1919. En listin var farin 
að brjótast í honum og loks skráir hann 
sig í teikni tíma hjá hinum vest firska 
Guð mundi Thor steins syni, Muggi, og 
eftir það hjá Þór arni B. Þor láks syni. 
Listin hafði tekið yfir og hann sil gdi 
til Noregs til frekari mynd mennta. 
Stúderaði m.a. við Listakademíuna í 
Osló og eftir það bæði í Kaup manna-
höfn og París. Það er sannað að fátt 
skipti ungan lista mann meira en að 
sjá sem mest af list og það alls konar 
list. Næstu árin ferðast Kristinn víða 
til að nema og sjá heims listina. Hann 
var eins og sinn fyrsti kennari, Muggur, 
leitandi í listinni og margt heillaði, þeir 
voru báðir útum allt og leitandi alla tíð. 
Fyrst var það högg myndin, svo greip 
mál verkið hann og þaðan lá leiðin í 
flest form mynd listarinnar. 

Seyð tún 
Árið 1933 er Kristinn al kominn til 

Ís lands upp fullur af hug myndum og 
lætur nú sann lega verkin tala eða öllu 
heldur sjást. Heldur fjölda sýninga 
bæði í Reykja vík og víðar m.a. á Ísa-
firði 1938. Sýndi í húsi Kaup fé lags Ís-
firðinga og víst var þar margt að sjá. Má 
þar nefna einar 60 raderingar sóttar í 
hinn gjöfula goð- og þjóð sagna heim. 
Raderingu eða svart list, hafði Kristinn 
numið sér stak lega í Svart lista skóla í 
Vínar borg. Blaðið Vestur land fjallar 
vel um sýninguna og hvetur sveitunga 
sína til að ekki bara sjá verk þessa unga 
Vest firðings heldur og kaupa enda séu 
þau ekki dýr. 

Á þessum tíma var svart listin, 
grafíkin, lítt kunn hér á landi og átti 
Kristinn sann lega þátt í að kynna 
þetta skemmti lega mynd mál fyrir 
landanum. Vann hann fjöl margar 
grafík myndir bæði af verð búðum 
sem gömlum byggingum, torf æjum 
og kirkjum landsins. Kristinn fór þó 
mun víðar í mynd stílum og formum 
málaði sem teiknaði en strax árið 1937 
er farið að tala um að hann fari sínar 
eigin leiðir í listinni. Högg myndir 
gerði hann margar nægir þar að nefna 
brjóst líkön af Sveini for seta Björn syni 
og af skáldunum Einari Ber ne dikts-
syni og Davíð Stefáns syni. Af öðrum 
kunnum högg myndum Kristins má 
nefna verkin Madonna í ís lenskum 
skaut búning og Sláttu maður. 

Árið 1940 flytur hann í þá lista-
manna bæinn Hvera gerði. Vel má 
gerast svo stór tækur og segja að þarna 
hafi verið sann kölluð lista mann ný-
lenda hvar bjuggu m.a. Rík harður 
Jóns son, Krist mann Guð munds son 
og Jóhannes úr Kötlum svo að eins 
nokkir séu nefndir. Í þessum blóm-
lega bæ reisti Kristinn sér í búðar hús 
með vinnu stofu og nefndi Seyð tún. 
Árið 1954 heldur hann þar veg lega list-
sýningu sem er jafn framt hans síðasta. 
Eftir það má segja að lista maðurinn 
hafi lokað sig frá um heiminum en 
þó haldið á fram að þróa sig í listinni. 
Hafði hann glímt við heilsu leysi alla 
tíð og hefur það lík lega haft eitt hvað 
að segja. Kristinn var líka einn af þeim 
lista mönnum sem vildi að verkin 
sýndu lista manninn frekar en vera í ei-
lífri sí bylju að gorta sig af eigin á gæti 
í fjöl miðlum. Stundum virðist það vera 
aðal málið að vera í enda lausum gort-
tölum og ef ekki þá kunna á exel til að 
geta fram fleytt sér af listinni. 

Kristinn sat þó eigi að gerða laus því 
þegar hann andaðist tæpum þremur 
ára tugum síðar arfl eiddi hann Lista-
safn al þýðu af verkum sínum sem voru 
1367 talsins. Listin átti hug hans allan 
allt til enda. Hann ritaði sögu sína og 
list hug leiðingar í einum þremur veg-
legum hand ritum sem hefur því miður 
aldrei komið út. Húsið Seyð tún var 
einnig í stöðugri þróun og ó hætt er að 
segja að sé hans mesta verk eða eins-
og hann sagði sjálfur: „Senni lega er ég 
og vinnu stofa mín næstum orðið eitt 
í vissum skilningi, ég get ekki hugsað 
mér að vinna list annars staðar.“ 

Elfar Logi Hannes son 
Aðal heimild: 
Sér vitringurinn í Seyð túni. 

Morgun blaðið 29. maí 2015

Vestfirskir listamenn 

Kristinn Pétursson

„Árið 1933 
er Kristinn 

alkominn til 
Íslands uppfullur 
af hugmyndum og 
lætur nú sannlega 
verkin tala eða öllu 
heldur sjást. Heldur 
fjölda sýninga bæði 
í Reykjavík og víðar  
m.a. á Ísafirði 1938.
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

 3+4 ÁBYRGÐ

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans  
og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

NÝR RAV4 
ALHLIÐA SPORTJEPPI.
ALHLIÐA HYBRID.

Frá því að RAV4 sló fyrst í gegn hefur nánast allt breyst. Fimmta kynslóð þessa alhliða sportjeppa er stökkbreytt í útliti; 
glæsilegri með skarpari línur, voldugri á vegi og enn meiri breidd í getu, styrk, þægindum og afköstum. Nýr RAV4 er alhliða 
Hybrid, hljóðlátur í akstri með aukið svigrúm fyrir fólk og farangur. Ný kynslóð með enn meira öryggi og ríkulegum staðal-
búnaði. Allt er breytt – nema vinsældirnar. Komdu, sjáðu og finndu muninn á nýjum RAV4 með sjö ára ábyrgð hjá næsta 
viðurkennda söluaðila.

Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum

RAV4: 5.090.000 kr.
RAV4 Hybrid: 5.950.000 kr.
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AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

112 dagurinn á Patreksfirði

1-1-2 dagurinn var haldinn há-
tíð legur í Fé lags heimili Pat reks-
fjarðar í gær, þann 11. febrúar. 

Neyðar aðilar á svæðinu tóku höndum 
saman og buðu í búum í veitingar og 
fræðslu. Fólk á öllum aldri mætti á 
staðinn til að sjá, fræðast og nærast. 

Hluti af dag skránni var form leg 
af ending gjafa Lions klúbbs Pat reks-
fjarðar til Slökkvi liðs Pat reks fjarðar, 
Björgunar sveitarinnar Blakks og Holl-
vina fé lags sjúkra flutninga manna á 
Pat reks firði. Sam tals verð mæti þeirra 
gjafa sem af endar voru form lega í 
gær er rúm lega 3,7 milljónir króna. 
Lions klúbburinn er gríðar lega stoltur 
af sínu starfi og tæki færinu sem fæst 
í kjöl farið, að vera færir um að styrkja 
nær sam fé lagið veg lega. Mjög á nægju-
legt þykir okkur að gjafir þessar nýtast 

vel þegar allt er undir og jafn vel 
manns líf í húfi. 

Davíð Rúnar Gunnars son slökkvi-
stjóri tók við hita mynda vél sem nýtist 
einkar vel við slökkvi störf. Með til-
komu hita mynda vélarinnar verður 
reyköfun öruggari, fljót virkari og 
árangurs ríkari til mann björgunar í 
elds voðum. Einnig hjálpar hún til við 
að leita af eldi inn í klæðningum og 
ýmsum öðrum verkum. 

Í til efni 50 ára af mælis Björgunar-
sveitarinnar Blakks var sveitinni 
færður björgunar dróni. Sig geir Guðna-
son for maður Blakks tók við gjöfinni 
fyrir hönd sveitarinnar. Dróninn er af 
nýjustu og full komnustu gerð. Hann 
er út búinn tveimur öflugum mynda-
vélum, annars vegar hita mynda vél og 
hins vegar að dráttar mynda vél. Ljóst er 

dróninn er sá allra full komnasti sinnar 
tegundar á landinu. 

Sjúkra flutninga mönnum á Pat-
reks firði var færður upp lýsingar-
skjár. Helgi Páll Pálma son, sjúkra-
flutninga maður tók á móti skjánum 
fyrir þeirra hönd. Skjár þessi er bein-
tengdur við Neyðar línu. Á skjáinn 
fá sjúkra flutninga menn upp lýsingar 
jafn óðum er tengist þeim sjúk lingi 
sem á að sinna. Sem dæmi má nefna 
ná kvæma stað setningu sem birtist í 
leið sögu kerfi, mikil vægar upp lýsingar 
úr sjúkra skrá eins og t.d. of næmi eða 
lyfja ó þol. 

Er það von Lions klúbbs Pat reks-
fjarðar að þessar gjafir muni koma að 
góðum notum og vill þakka við brags-
aðilum fyrir sitt ó eigin gjarna starf í 
þágu sam fé lagsins.

Jónas Sigurðsson og Helga Gísladóttir
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Hallgrímur Sveinsson Bjarni G. Einarsson Guðmundur Ingvarsson

„Málið er leyst: Það er Melka!“

Þessi setning hljómaði oft í 
eyrum lands manna á fyrstu 
árum Sjón varpsins. Ef við 

munum rétt, sem við munum, 
var verið að aug lýsa skyrtu tegund 
nokkra. Inn flytjandi hennar græddi 
á byggi lega stór fé á þessari snjöllu 
fram setningu. Og nú er uppi svipuð 
hug mynd um stór mál sem hægt er að 
leysa strax. Og allir græða. 

Við fé lagarnir hér vestra höfum 
velt því nokkrum sinnum upp á 
opin berum vett vangi að ríkið selji 
Ís lands banka. Erum þar svo sem 
ekki að finna upp hjólið. Noti fjár-
muni þá sem fyrir bankann fást til 
upp byggingar á sam göngu kerfinu. 
Kannski 150 milljarðar króna segja 
þeir sem vit hafa á. 

Þessi snjalla hug mynd um Ís-
lands banka hefur fengið mis jafnar 
undir tektir. Sumir segja að ríkið 
verði að eiga bankana svo allt gang-
verkið verði ekki snar vit laust aftur. 

Aðrir segja að ríkið eigi ekkert að 
vera að vesenast í banka starf semi og 
svo fram vegis. Enn aðrir vilja kalla á 
er lenda banka. Við gömlu spari sjóða-
mennirnir vörum reyndar al var lega 
við þeim stofnunum sumum, eins og 
til dæmis Danske Bank og Deutsche 
Bank. Sam kvæmt Reu ters fréttum eru 
þeir ein fald lega heimsins mestu sér-
fræðingar í peninga þvætti. Glæpa-
stofnanir. 

Krókur á móti bragði 
Nú er það kænsku bragð okkar, eða 

krókur á móti bragði, að koma með þá 
breytingar til lögu, að ríkis sjóður selji 
49% eignar hlut sinn í Ís lands banka í 
dreifðri eignar aðild. Kannski 70 -75 
milljarðar takk. Enginn mætti eiga 
nema svo sem 5% í bankanum en ríkið 
héldi sínum meiri hluta. Ganga verður 
svo frá hnútum að hér verði ekki 
bara orðin tóm eins og forðum. Þeir 
peningar yrðu notaðir í sam göngur 
á landi. Al menningur ætti hér leik á 
borði að ráð stafa hluta af spari fé sínu 
í öruggum ríkis banka. Fá í staðinn 
betri sam göngur strax sem allir hrópa 
á til sjávar og sveita. Svo má náttúr-
lega ekki gleyma líf eyris sjóðunum. 
Mega þeir ekki eiga hlut í ríkis banka? 

Eða stór fyrir tækjum eins og Eim skip 
og Sam skip, sem skrönglast á ó nýtum 
vegum árið út og árið inn. 

Hver og einn bær er hlekkur í 
keðjunni! 

Um rædd að gerð um sölu á 49% hlut 
Ís lands banka mundi hafa í för með sér 
sam ræmdar að gerðir í vega málum. Í 
þeim efnum er landið allt ein heild. 
Hver og einn bær er hlekkur í þeirri 
keðju. Smá skammta lækningar með 
happa- og glappa að ferðum myndu 
snar minnka. Með þessu móti væri 
hægt að slá veg gjöld eða skatta út af 
borðinu í bili. Þeir sem varla eiga til 
hnífs og skeiðar myndu fagna því mjög. 
En hins vegar er Ís lands gjald sem að-
göngu miði að Náttúru lista salnum Ís-
landi fyrir akandi er lenda ferða menn 
löngu tíma bært. 

Talandi um banka stofnanir. Við 
seljum auð vitað ekki fimm eyring í 
Lands bankanum. Hann ætti að vera 
okkar sam fé lags banki líkt og spari-
sjóðirnir voru, sællar minningar. 

Málið er sem sagt leyst eins og með 
skyrturnar forðum: Seljum 49% í Ís-
lands banka í dreifðri sölu og eignar-
aðild. Og setjum hverja krónu í upp-
byggingu ís lenskra vega!

Umferð í veggöngum og 
forgangsröðun á búnaði þar

Nú liggja fyrir tölur um um-
ferð árið 2018 í þeim fimm 
veg göngum sem búin eru 

sjálf virkum teljurum. Sér staka at hygli 
vekur að það ár eru Bolungar víkur-
göng fjöl förnustu göng landsins á eftir 
Hval fjarðar göngum með tæp lega 1.000 
öku tæki að meðal tali á dag eða hátt 
í 250 fleiri öku tæki en þau göng sem 
næst koma (meðal um ferð á dag í Hval-
fjarðar göngum 2018 var 7.270 öku-
tæki). 

Í töflunni sést meðal dags um ferð 
í öllum göngum þar sem tölur eru 
til tækar síðustu þrjú ár nema Hval-
fjarðar göngum og Vaðla heiðar göngum 
(Norð fjarðar göng voru tekin í notkun í 
lok árs 2017) og að eins liggja fyrir tölur 
fyrir árið 2018 í þeim fimm göngum 
þar sem eru sjálf virkir um ferðar teljarar. 
Þess má geta að um ferð um Vaðla-
heiðar göng sem tekin voru í notkun 
í lok árs 2018 var fyrsta mánuðinn í 
kring um 1.000 öku tæki á dag. 

Traust far síma sam band er eftir því 
sem best er vitað komið í öll þau 10 
veg göng sem eru í notkun hér lendis 
en í fimm þeirra er ekki búnaður til 
út varps út sendinga. Í Bolungar víkur-
göngum var slíkur búnaður settur upp 
fyrir rúmu ári skv. sér stöku sam komu-
lagi við Vega gerðina til tveggja ára. 

Í fréttum á vef Ríkis út varpsins á 
dögunum var greint frá á formum um 
upp setningu svo nefndra meðal hraða-
mynda véla í hinum nýju og vel búnu 
Norð fjarðar göngum og sagði þar m.a. 
”Vega gerðin undir býr að taka í notkun 
nýja tegund hraða mynda véla sem 
reikna út meðal hraða yfir langa vega-
lengd. Vélar hafa verið settar upp í 
Norð fjarðar göngum og á Grinda víkur-
vegi en eru ekki komnar í notkun.” 
Þá sagði:  “Til stendur að koma fyrir 
mynda vélum sem reikna út meðal-
hraða víðar, fyrst og fremst í jarð-
göngum og þar sem slys vegna hrað-
aksturs eru tíð. Slíkar vélar hafa þegar 
verið settar upp milli Grinda víkur og 
Bláa lóns afl eggjara en eru enn ó virkar.” 
Þá er í fréttinni vitnað í við tal við yfir-
lög reglu þjón á Austur landi þar sem 
haft er eftir honum: “Við höfum hins 
vegar verið að mæla hérna í göngunum 
tals vert og farið þarna inn og á öllum 
tímum. Sem betur fer er mjög lítið 
um hrað akstur í göngunum hérna á 
Austur landi.“ 

Í fram haldi af þessu beindi Sam-
göngu fé lagið fyrir spurn til Vega-
gerðarinnar um þennan búnað og 
tengd at riði og fékk skjót og greið svör. 
Meðal þess sem kom fram var að stofn-
kostnaður við búnað eins og hér um 
ræðir sem mælir meðal hraða í báðar 
áttir er 55 til 60 m.kr. Ekki er vitað um 
rekstrar kostnað þar sem búnaðurinn 
hefur enn ekki verið tekinn í notkun 
en beðið er eftir sam þykki þar til bærra 
yfir valda (væntan lega lög gæslu yfir-
valda og Per sónu verndar). 

Spurt var hverju það sætti að þessi 
búnaður er fyrst settur upp í Norð-
fjarðar göngum en ekki fjöl farnari 
göngum t.d. Hval fjarðar göngum eða 
Vaðla heiðar göngum, m.a. í ljósi þess 
sem fyrr er rakið um lítinn hrað akstur. 
Var svarað á þá leið að við undir búning 
Norð fjarðar ganga hafi þótt eðli legra að 
horfa til sjálf virks meðal hraða eftir lits 

frekar en sjálf virks punkt hraða eftir-
lits þar sem þessi búnaður hefur haft 
mjög já kvæð á hrif á um ferðar öryggi 
í Noregi. Jafn framt kom fram að við 
endur nýjun hraða mynda véla í Hval-
fjarðar göngum væri lík legt að horft 
yrði til meðal hraða eftir lits en þó hefði 
ekki verið á kveðið hvar búnaður sem 
þessi yrði settur upp næst. 

Við þetta vakna spurningar um 
for gangs röðun varðandi bæði hvaða 
hlut verki sá búnaðar til aukins öryggis 
í veg göngum hér lendis er ætlað og 
einnig hvað göng verða fyrir valinu. 
Þótt hér verði látið liggja milli hluta 
hvað göng urðu fyrir valinu fyrir 
þennan hraða mæli búnað þykir mega 
velta því fyrir sér hvort ekki væri að 
því aukið öryggi og öryggis til finning 
fyrir veg far endur að ná út sendingum 
út varps í fleiri göngum en nú er, en í 
Noregi, sem áður er nefnt, er búnaður 
til út sendinga út varps hluti af öryggis-
búnaði veg ganga. 

Einnig skal nefnt að fyrir and-
viðri þessa meðal hraða búnaðar 
mætti greiða fyrir búnað til út varps-
út-sendinga í fimm af átta göngum 
sem eru án búnaðar til út sendinga 
út varps (á ætlað verði í sviga), þ.e. í 
Bolungar víkur göngum (12 m.kr.), 
Héðins fjarðar göngum (20 m.kr.), 
Fákskrúðs fjarðar göngum (12 m.kr.), 
Al manna skarðs göngum (5 m.kr.) og 
Stráka göngum (12 m.kr.), en á ætla má 
að heildar kostnaður við upp setningu 
búnaðar til út sendinga út varps í öllum 
veg göngum hér lendis sem enn eru án 
slíks búnaðar sé um 120 m.kr. Nefnt 
skal að mun kostnaðar samara er að 
koma út sendingar búnaði í elstu göngin 
þ.e. Vest fjarða göng (60 m.kr.), Múla-
göng (25 m.kr.) og Stráka göngum, 
sem öll eru ein breið og að sama skapi 
vara samari, þar sem þar er ekki svo-
nefndur koax strengur sem hækkar 
kostnað um tals vert. Hér er miðað við 
kostnað við upp setningu svipaða og 
í Bolungar víkur göngum sem er með 
lítið eitt skert öryggi út sendinga miðað 
við ýtrustu kröfur. Á móti mætti efl aust 
ná kostnaði eitt hvað niður með því að 
bjóða út búnað og upp setningu hans í 
einu lagi fyrir öll göngin. 

Er vonandi að ljúka megi sem fyrst 
við að koma búnað til út sendinga úr-
varps í öll göng hér lendis ekki síst þau 
sem telja verður vara sömust þar sem 
þau eru ein breið en þó fjöl farnari en 
t.d. Norð fjarðar göng. 

Höfundur er fyrir svars maður Sam
göngu fé lagsins, www.samgongur.is 

Hlekkir: 
Til vitnuð frétt Ríkis út varpsins frá 20. 

janúar 2018 &#8232;https://www.alt
hingi.is/al text/erindi/149/1491945.pdf 

Um sögn Sam göngu fé lagsins við 
sam göngu á ætlun 20192023, dags. 
28.11.2018 á vef Al þingis um út varp í 
veg göngum https://www.alt hingi.is/al
text/erindi/149/1491945.pdf 

Skýrsla Ver fræði stofunnar Mann
vits um sjálf virkt meðal hrað eftir lit 
frá árinu 2017&#8232;http://www.
vega gerdin.is/vefur2.nsf/Files/Medal
hrada eftir lit_2017/$file/Me%C3%B0al
hra%C3%B0ifyrri.pdf

Skíðasvæðið Skarðsdal

Fullorðinskort kr. 20.000
Framhalds / háskólanemakort kr. 12.000

Barnakort (11-17 ára) kr. 8.000
frítt fyrir 10 ára og yngri

Öllum vetrarkortum fylgir Norðurlandskort
Einfalt að kaupa, 

allar upplýsingar: www.skardsdalur.is

S k í ð a s v æ ð i ð  S k a r ð s d a l  

Kort í fjallið
tilvalin 

jólagjöf

Forsala vetrarkorta
frá 15. nóv. - 3. des.

Við erum á Facebook:
Skarðsdalur Sigló

Velkomin á Sigló í vetrarfríið

Opið alla daga
Skíðakennsla og Brettakennsla
Skíðasvæðið Skarðsdal Sigló

www.skardsdalur.is
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3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

3. tölublað
8. árgangur
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FINNUR
ÞÚ     ?
Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!

VILTU AUGLÝSA Í VESTFJÖRÐUM?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578 1190 & NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

Vegagerðin hefur sett 
aftur í gang viðræður við 
landeigendur um bætur fyrir 

land sem fer undir nýjan þjóðveginn 
um Teigsskóg og nágrenni. Magnús 
Valur Jóhannsson framkvæmdastjóri 
hjá Vegagerðinni staðfestir þetta. 
Hann segir að ekki þurfi að semja 
við eigendur að jörðinni Teigsskógur, 
þar sem vegurinn mun ekki snerta 
þá jörð eftir tilfærslu á veglínu við 
siðustu breytingu. Við eigendur 
jarðarinnar Barmur í Djúpafirðinum 
austanverðum er þegar fyrirliggjandi 
samningur. Þá er ósamið við eigendur 
Skálaness og Gróness en Magnús 
Valur sagðist ekki sjá nein ljón í 
veginum fyrir samningi þar.

Óvissan hefur verið um jarðirnar 
Hallsteinsnes og Gröf. Þar var búið 
að gera landeigendum tilboð sem þeir 
höfðu hafnað. Reykhólahreppur er 
einn af eigendur Þórisstaða og fékk 
frá Vegagerðinni erindi í mars 2018, 
eftir að sveitarstjórnin hafði samþykkt 
formlega Þ-H leiðina, um yfirtöku 
lands undir vegagerðina og bætur 
fyrir það. Fram kemur í erindninu 
að Vegagerðin býðir hreppnum 561 
þúsund krónur í bætur fyrir 18.702 
fermetra lands.

Sveitarstjórnin vildi ekki ganga 
að tilboðinu heldur var erindið 
afgreitt með eftirfarandi  bókun : 
„Sveitarstjórn telur ekki tímabært 
að taka erindið til afgreiðslu, fyrr en 
framkvæmdaleyfi hefur verið  gefið 
út fyrir framkvæmd á Vestfjarðarvegi 
(60).“

Nærri 90% Vestfirðinga styðja 
Þ- H leið samkvæmt því sem Gallup 
könnun frá maí 2018 leiddi í ljós. 
Guðmundur Halldórsson, skipstjóri í 
Bolungavík lét gera könnunina á eigin 
kostnað.

Teigsskógur 
– viðræður af stað


